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▪ DĚTSKÉ A WORKOUTOVÉ HŘIŠTĚ JIŽ V PROVOZU!
Projekt „Vybudování dětského
a workoutového hřiště v obci Dolní
Domaslavice“ byl realizován za
přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní
rozvoj.
V roce 2020 podala Obec Dolní Domaslavice
žádost na Ministerstvo pro místní rozvoj
o poskytnutí dotace z Podprogramu „Podpora
obnovy a rozvoje venkova“ pro dotační titul
117d8210H - podpora budování a obnovy míst
aktivního a pasivního odpočinku. Žádost se
týkala
akce
„Vybudování
dětského
a
workoutového hřiště v obci Dolní Domaslavice“.
Ministerstvo pro místní rozvoj nám žádost
schválila s poskytnutím dotace ve výši 2.000.000
Kč.

Tímto informujeme občany, že vybudované
dětské a workoutové hřiště je již v provozu.
Hřiště je veřejně přístupné každý den od 7:00
do 19:00 hod. Žádáme občany o dodržování
provozního řádu a zejména udržování
pořádku. Zároveň upozorňujeme, že areálu
hřiště je PŘÍSNÝ ZÁKAZ vstupu se psy.

Věříme, že hřiště bude sloužit ku
prospěchu
zdraví
a odpočinku všem věkovým
skupinám.
Mgr. D. Dudek
starosta obce

▪ PODĚKOVÁNÍ
Ještě jednou bych se chtěl vrátit ke Dni obce Dolní
Domaslavice 2021, který se uskutečnil dne 14.8.2021
v areálu za Hasičským domem. Tato akce byla tentokrát
ve stylu vepřových hodů. Na všechny masné výrobky,
které zde byly
našimi
spolky
prodávány, dodala potřebný „materiál“
společnost Těšínské jatky, s.r.o. Tímto
bych chtěl poděkovat občanu Dolních
Domaslavic a jednateli této společnosti
panu Jaromíru Bojkovi, který zajistil nejen
bohatou tombolu, ale rovněž se
sponzorsky podílel na výše uvedeném
zajištění masa k výrobě všech dobrot.
Mgr. D. Dudek
starosta obce
▪ 17. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
17. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Domaslavice se konalo ve středu
15. 09. 2021:
ZO schválilo:
❖ žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dolní Domaslavice
v souvislosti s realizací projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském
kraji – 3. výzva“, včetně Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce
Dolní Domaslavice;
❖ přijetí dotace z Podprogramu „Podpora obnovy a rozvoje venkova“ pro
dotační titul – Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního
odpočinku (117d8210H) na akci „Vybudování dětského a workoutového
hřiště v obci Dolní Domaslavice“ ve výši 2.000.000 Kč;
❖ přijetí dotace z Operačního programu životního prostředí v rámci výzvy
č. 122, Prioritní osa 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a
rizika, specifický cíl 3.1 -Prevence vzniku odpadu na pořízení 230 ks
kompostérů o objemu 1400 l, 1 ks štěpkovače a 1 ks kontejneru na textil
o objemu 2,5m3 ve výši 1.618.848,71 Kč;

❖ uzavření Kupní smlouvy o převodu vlastnického práva k nemovitým
věcem – pozemek o výměře 8.765 m2 za celkovou cenu 4.557.798 Kč.
ZO vzalo na vědomí:
❖ rozpočtové opatření č. 4/2021.
ZO jmenovalo:
❖ za zřizovatele Pavla Buchtu a Jitku Pniokovou členy školské rady při
Základní škole a Mateřské škole Dolní Domaslavice, příspěvková
organizace, okres Frýdek-Místek.
L. Michlová
zapisovatelka

▪ BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM NAROZENÝM V ZÁŘÍ
p. Ludmila OČADLÁ
p. Věra BOGDANÍKOVÁ
p. Marie ŠIPKOVSKÁ
p. František PĚKNÍK
p. Eva BARTKOVÁ
p. Brigitta KOKOTKOVÁ
p. Václav ORŠULÍK
p. Václav WEISSMANN
p. Zdeněk OBORNÝ
p. Václav JUNGA
přejeme všem pevné zdraví do dalších let.
Pozn.: Přání k životnímu jubileu jsou zasílána občanům Dolních Domaslavic od
75 let výše. Bez ohledu na to, zda se jedná o „kulaté“ nebo „půl kulaté“ jubileum.

L. Michlová
evidence obyvatel

▪ VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Vážení rodiče,
Obec Dolní Domaslavice i nadále slavnostně vítá nově narozené děti mezi
občany obce. S ohledem na ochranu osobních údajů je nutno změnit způsob
organizace „Vítání občánků“. Rodiče již nebudou k vítání
zváni automaticky zasíláním pozvánek. V případě
zájmu se musí přihlásit vyplněním formuláře –
přihláška na Vítání občánků. Tento formulář je
k dispozici na webu obce (Obecní úřad – Matrika –
Narození – Vítání občánků) nebo na Obecním úřadě
Dolní Domaslavice, kancelář matriky.
Vítání občánků je určeno dětem s trvalým pobytem v Dolních Domaslavicích
a koná se dvakrát ročně – na jaře a na podzim (většinou druhá polovina května
a listopadu). Uzávěrky před jednotlivými vítáními jsou 15. duben
a 15. říjen. Zájemci o vítání občánků jsou podle data doručení přihlášky
automaticky zařazeni vždy do vítání následujícího.
L. Michlová
matrika
▪ SBĚR NEBEZPEČNÉHO A VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
Sběr nebezpečného odpadu, vyřazeného elektrozařízení a objemného odpadu
proběhne ve dnech 1. 10. a 2. 10. 2021.
Kontejnery budou přístupné u Obecního úřadu Dolní Domaslavice, a to ve
dnech:
- 1. 10. 2021
od 8:00 do 17:00
OBJEMOVÝ ODPAD
- 2. 10. 2021
od 8:00 do 12:30
OBJEMOVÝ ODPAD
- 2. 10. 2021
od 12:30 do 14:30
NEBEZPEČNÝ ODPAD
A ELEKTROZAŘÍZENÍ
- 2. 10. 2021
po 15:00 bude VŠE ODVEZENO
Tímto žádáme občany, aby dodržovali dny a hodiny pro dovoz jednotlivých
druhů odpadu!
L. Michlová

▪ VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY 2021
Ve dnech 8. a 9. října 2021 se uskuteční volby do
Poslanecké sněmovny.
KDY SE VOLBY KONAJÍ?
Hlasování bude probíhat v pátek 8. října 2021
od 14:00 do 22:00 a v sobotu 9. října 2020 od 8:00 do 14:00.
KDE MŮŽETE VOLIT?
Volební místností je zasedací místnost v přízemí budovy Obecního úřadu
Dolní Domaslavice.
Volič může požádat ze závažných důvodů (zejména zdravotních důvodů – např.
imobilita) Obecní úřad Dolní Domaslavice (tel.: 558 688 224) nebo ve dnech
voleb okrskovou volební komisi (do soboty 9. října 2021 do 10:00)
o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu
volebního okrsku, pro který byla okrsková komise zřízena. V takovém případě
vyšle okrsková volební komise k voliči dva své členy s přenosnou volební
schránkou. V tomto případě prosíme, aby voliči měli ochranné pracovní
pomůcky dýchacích cest (roušku, respirátor, šátek) dle aktuálních
hygienických nařízení.
PRO VOLIČE S NAŘÍZENOU KARANTÉNOU NEBO IZOLACÍ Z DŮVODU
ONEMOCNĚNÍ COVID-19
Vláda České republiky schválila zákon č. 296/2021 Sb., o zvláštních způsobech
hlasování ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
v roce 2021 a o změně některých zákonů. Zákon tak umožní hlasovat ve
volbách do Poslanecké sněmovny 2021 i osobám, jimž bude v době voleb
nařízena
karanténa
nebo
izolace
z důvodu
onemocnění
covid-19.
POZOR! Zvláštní způsoby hlasování se použijí, bude-li dne 15. 9. 2021 trvat
stav pandemické pohotovosti nebo nouzový stav vyhlášený alespoň pro
část území České republiky z důvodu ohrožení zdraví šířením onemocnění
covid-19.

Pro výše uvedenou skupinu voličů jsou stanoveny tři možnosti zvláštního
způsobu hlasování:
- hlasování ze silničního motorového vozidla u volebního stanoviště (tzv.
drive-in hlasování);
- hlasování v pobytovém zařízení sociálních služeb, které bylo uzavřeno;
- hlasování do zvláštní přenosné volební schránky.
Podrobné informace k těmto třem způsobům hlasování naleznete na:
https://www.mvcr.cz/docDetail.aspx?docid=22287964&docType=ART&chnum
=4
HLASOVACÍ LÍSTKY
Hlasovací lístky obdrží voliči na adrese nejpozději 3 dny před konáním voleb a
ve dnech voleb budou i ve volební místnosti. Nezapomeňte si s sebou přinést
platný doklad totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní doklad) a ochranné
pracovní pomůcky dýchacích cest (roušku, respirátor, šátek) dle
aktuálních hygienických nařízení.
VOLIČSKÉ PRŮKAZY
O voličský průkaz si lze zažádat:
- osobně nejpozději do 6. 10. 2021 do 16:00 na Obecním úřadě Dolní
Domaslavice
- poštou (na adresu: Obecní úřad Dolní Domaslavice 4, 739 38 Dolní
Domaslavice) nebo datovou schránkou nejpozději do 1. 10. 2021
(ID DS: rx2bwxp).
- Později doručeným žádostem bohužel nebudeme moci s ohledem
na příslušná ustanovení zákona vyhovět.
Obecní úřad Dolní Domaslavice voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem
voleb, tj. od 23. 9. 2021, předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže
plnou mocí s ověřeným podpisem voliče anebo jej zašle voliči na jím
uvedenou adresu prostřednictvím poštovních služeb.
Voličský průkaz vydaní pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky opravňuje voliče k hlasování ve dnech voleb do Poslanecké
sněmovny v jakémkoliv volebním okrsku, popřípadě ve zvláštním volebním
okrsku.
L. Michlová

▪ ODPADOVÉ OKÉNKO – JAK FUNGUJE V ČR SYSTÉM TŘÍDĚNÍ
A RECYKLACE ODPADU?
Češi mohou třídit odpad už do více než 473 tisíc barevných kontejnerů a
menších nádob. S naprostou samozřejmostí to dělají už bezmála ¾
obyvatel v ČR. Díky jejich odpovědnosti se tak v roce 2019 v obcích a
městech vytřídilo přes 693 tisíc tun papíru, skla, plastů, nápojových
kartonů a kovů. Zdánlivě nepotřebným odpadům, tak díky třídění dali lidé
druhou šanci. V barevných kontejnerech, sběrných dvorech nebo
výkupnách totiž cesta vytříděného odpadu nekončí, ale naopak začíná.
Z barevných kontejnerů vytříděný odpad odváží svozové firmy na dotřiďovací
linky, kde se dotřiďují a upravují na druhotnou surovinu pro další zpracování.
Pomocí dopravníků se odpad dopraví do třídící kabiny. Tady obsluha linky
odpady dál dotřídí na různé druhy, podle materiálového složení nebo podle
požadavků konečných zpracovatelů. Z projíždějícího pásu lidé vybírají správné
druhy odpadů a shazují je do velké klece, která je umístěna pod kabinou.
Roztříděné odpady se pak lisují do balíků a putují ke konečným zpracovatelům
– buď jako druhotná surovina, anebo přímo k recyklaci. Z odpadů upravených
na druhotnou surovinu se pak pomocí recyklace vyrábí buď úplně nové výrobky,
většinou se ale přidávají k dalším surovinám pro výrobu nových předmětů. To
je třeba případ papíren nebo skláren, kde se sběrový papír a skleněné střepy
přidávají k primárním surovinám. Vytříděné odpady se k nám tedy díky
materiálovému využití vrací v podobě nových výrobků.
Vytříděné odpady, které nelze zpracovat, projedou na dotřiďovací lince až na
konec dopravního pásu a vyřazují se do odděleného kontejneru – jde o tzv.
výmět. Ten buď putuje na skládku, nebo do spalovny, kde se využívá k výrobě
tepla a elektrické energie. Podrobnější informace o třídění a recyklaci odpadů
naleznete i na www.jaktridit.cz.
EKO-KOM, a.s.
V naší obci máme 54 kontejnerů na třídění odpadu a každý týden provádíme
svoz biologicky rozložitelného komunálního odpadu.
2krát ročně obec zajišťuje svoz nebezpečného odpadu, objemného odpadu
a elektrozařízení, kam můžete odvézt i rozměrnější odpady a předměty, které
nepatří do kontejnerů. Prostřednictvím výkupny surovin sbíráme také kovy.

V dalším čísle se můžete těšit na téma „Jak si zařídit třídění v domácnosti“.
Užitečné odkazy:
- www.jaktridit.cz
- www.ekokom.cz
- www.tonda-obal.cz
- www.samosebou.cz
Mgr. D. Dudek
starosta obce

▪ UKLIĎME ČESKO
Dne 4. 9. 2021 se uskutečnila již 19. tradiční – čištění zátopového pásma
Žermanické přehrady v Dolních Domaslavicích. Brigády se zúčastnilo 27 osob
různého věku, kteří posbírali 29 pytlů odpadků. Tímto chci poděkovat všem
účastníkům, kteří se brigády zúčastnili a prožili veselý den.

Mgr. D. Dudek
starosta obce
▪ DĚTSKÉ ODPOLEDNE S HASIČI 11.9.2021
V náhradním termínu a za mimořádně vydařeného počasí jsme po dvouleté
pauze uspořádali Dětské odpoledne s hasiči, tentokrát v areálu za Hasičským
domem.
Při vymýšlení programu jsme se snažili seznámit děti hlavně s „hasičskými
dovednostmi“ a tím přiblížit dětem (i
dospělým) aktivní život hasičů. A tak
děti spojovaly a rozpojovaly hadice,
nasazovaly
proudnici,
prolézaly
tunelem,
transportovaly
osobu
v bezvědomí, vodou ze džberovky
hasily hořící panelák. Dále si mohly
ověřit svoji „dobrou mušku“ při hodu
míčkem na cíl nebo střelbě ze
vzduchovky, zaskákat v pytli, nechat

se zmalovat a hlavně se vyřádit ve skákacím hradu ve stylu hasičského auta.
Povozit se mohly nejen na koních (zapůjčenými manželi Žilinskými), ale i
v opravdickém hasičském autě, se kterým jezdí naši kluci ze zásahové jednotky
k požárům. Vyvrcholením bylo vytvoření pěny, ve které si děti opravdu zařádily.
Komu při pohybu vyhládlo, mohl se posilnit chutným langošem, cukrovou vatou
nebo malinovkou (ta chutnala i vosám).
Na uhrazení některých atrakcí a odměn pro děti jsme dostali dotaci od naší obce
a tímto ji velmi děkujeme.
Doufáme, že se odpoledne dětem i jejich doprovodům líbila a věříme
v navrácení „normálních“ časů, kdy se budeme moci setkávat častěji.
Staňka Moravcová
SDH Dolní Domaslavice
▪ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
NOVÝ ŠKOLNÍ ROK
V MŠ je naplněna na výjimku navýšená kapacita 49 dětí, 27 dětí nastupuje
poprvé. Děti jsou rozděleny podle věku do dvou tříd: Žabičky (27 mladších) –
Bc. B. Rajnochová a M. Chobotová, Rybičky (22) – Mgr. S. Holková a Š.
Šteffková. Jako asistentka pedagoga pokračuje H. Musiolová.
V ZŠ se 18 prvňáčků ujala Mgr. M. Ryšková, s 20 druháky pokračuje Mgr. V.
Púpalová, s 21 třeťáky Mgr. G. Klimková. 19 žáků si ve 4. ročníku přebrala Mgr.
J. Sýkorová, které pomáhá pedagogická asistentka J. Poloková. 20 páťáků má
na starosti Mgr. R. Turková. Jako netřídní vyučují Mgr. M. Chrobočková a Mgr.
K. Slowiková Gocieková, která vede Školní poradenské pracoviště jako
výchovná poradkyně a současně pracuje jako koordinátor inkluze. S angličtinou
vypomůže na 1. stupni Bc. I. Trnčíková. V letošním roce máme školního
asistenta jen na ZŠ, tuto práci vykonává M. Szpyrcová.
6. třídu (22) převzala Mgr. D. Jurošová (současně koordinátor EVVO), ve třídě
působí i asistentka pedagoga M. Szpyrcová, se 7 A (19) pokračuje Mgr. I.
Panáčková, 7. B (18) Mgr. M. Holková, 8. A (18) Mgr. A. Čelovská a 8. B (15)
Mgr. J. Fojtíková s asistentkou pedagoga S. Parotovou. Nadprůměrně početnou
9. třídu (32) doprovodí k ukončení povinné školní docházky Mgr. E. Foukalová
(zároveň koordinátor ICT a metodik pro primární prevenci).
Netřídními učiteli na 2. stupni jsou letos Mgr. V. Baranová, Mgr. Z. Hanesovská
a Mgr. M. Pokorný. Vedení školy zůstává ve složení Mgr. A. Šokalová
(zástupkyně) a Mgr. P. Fikoczek (ředitel), který je zároveň koordinátorem pro

tvorbu školních vzdělávacích programů. Stejně jako v MŠ, tak i v ZŠ se
potýkáme s nedostatkem prostor, zde i v souvislosti s využitím PHmax
k příjemnějšímu dělení žáků na dvě skupiny převážně u M, ČJ, AJ.
Ve ŠD je kapacita naplněna (80 účastníků), ve třech odděleních pracují
vychovatelky – P. Uhrová, I. Adamcová, J. Poloková a I. Trnčíková.
Personál školní kuchyně pokračuje v neměnném složení – L. Moráňová, H.
Novotná, L. Pončová, M. Jiřičná a K. Bérešová. Pracovní náplň školnice mají na
svých úsecích M. Siudová a R. Pekárková, které současně s L. Hlaváčovou, M.
Gackovou a M. Jiřičnou zodpovídají za čisté prostředí prostorů školy. Ing. J.
Svádová zastává pozici účetní školy. Údržbu zajišťuje R. Šabata.
Nepovinným předmětem je katolické náboženství. Povinně volitelnými předměty
jsou Mediální výchova (8.), Environmentální výchova (8.), Globální výchova (9.)
a Finanční gramotnost (9.). Žáci si vybírají od 7. ročníku 2. cizí jazyk z výběru
Německý a Ruský jazyk. Dalšími volitelnými předměty jsou Konverzace
v anglickém jazyce 6. – 7., Sportovní výchova (6. - 7.), Člověk a příroda (6. –
7.), Cvičení z matematiky (6. – 8.), Cvičení z českého jazyka (6. - 8.), Sborový
zpěv (6. – 9.), Literárně dramatická výchova (8., 9.), Malé sporty (8., 9.) a SCIO
(9).
Na 1. stupni Pohybové aktivity (1.), Anglický jazyk hrou (2.), Finanční
gramotnost a Příroda kolem nás (3.), Dopravní výchova (4.), Hrátky s češtinou
(5.).
Po další revizi RVP jsme zařadili do 4. a 6. ročníku nové pojetí Informatiky, která
se nyní zaměřuje především na programování.
PŘIVÍTÁNÍ PRVŇÁČKŮ
Letošní přivítání nejmladších žáčků proběhlo za účasti pana starosty,
Mgr. D. Dudka a v přítomnosti rodičů a rodinných příslušníků.
LEONARDO DA VINCI
Hned 2. 9. se uskutečnilo zajímavé představení divadelní společnosti Pernštejni
o nadčasovém géniovi Leonardu da Vincim, který proslul jako vynálezce, vědec,
malíř a sochař.

PŘEDNÁŠKA PRO RODIČE
Mgr. V. Kupčíková z kopřivnické školy si připravila 7. 9. nejen pro rodiče
prvňáčků výklad o splývavém čtení (Sfumato), jejíž výukou je známa právě naše
škola.
ADAPTAČNÍ KURZ
Ve dnech 9. – 10. 9. byl připraven adaptační program pro žáky 6. ročníku,
v pátek se připojili i prvňáci při lekcích v Zoo Ostrava.
NÁRODNÍ PLÁN DOUČOVÁNÍ
Naše škola obdržela 35 520 na doučování žáků k určitému dorovnání ve
vědomostech za covidové období. Otázkou je, jaký bude zájem ze strany žáků.
Mgr. P. Fikoczek
www.zsddomaslavice.cz
▪ FLORBAL – SK PIERUNI DOMASLAVICE
Muži A: Divize E
První zápas odehrajeme 18. 9. v SC Smilovice od 18 hodin, kde budeme hostit
1.FBK Eagles Orlovou, která přípravu do sezóny vzala vážně. V Českém poháru
zvítězila v 5 zápasech za sebou a její pouť ukončil až další účastník naší divize,
FBC Třinec. 25. 9. zajíždíme do Uničova, kde se střetneme od 17 h s místním
FBC Uničov. Loni jsme zde zahajovali a neuspěli. 2. 10. bude opět v SC
Smilovice již od 14 h soupeřem Zlín Lions, se kterým jsme se ještě neutkali. 9.
10. zajíždíme do Krnova, který nám loni uštědřil lekci, po které ovšem sezóna
předčasně skončila.
Český pohár
V Lipníku n/B jsme 21. 8. nezvládli úvod zápasu s FBC Český Těšín a podlehli
2:8 (A. Langer 2), pak jsme však nečekaně udolali účastníka Národní ligy 1.
FBK Rožnov p/R 7:6 (A. Langer 3, F. Górny, M. Návrat, M. Habr, L. Zaslavskij).
O den později jsme se s FBC Cannibals Lipník protrápili k vítězství 3:2 (J.
Szmek, M. Návrat a V. Peterek) a před posledním zápasem jsme věděli, že
v případě vítězství tento turnaj vyhrajeme, při remíze budeme druzí a v případě

prohry 4., protože jsme byli nejhorší v minitabulce tří týmů s 6 body. Bohužel 1.
FBK Eagles Orlová jsme podlehli 3:6 (M. Varta, J. Szmek a V. Peterek).
Postupovaly 4 týmy a my se tak utkali o týden později s vítězem šumperské
skupiny FBC Asper Šumperk v jejich hale. V silně kombinované sestavě jsme
největšímu favoritu naší skupiny divize vůbec nestačili a podlehli vysoko 2:12
(V. Procházka a V. Kasper).
Muži B: Moravskoslezská soutěž
Také Béčko má odložený start, úvodní turnaj se uskuteční ve SH Budišov nad
Budišovkou 3. října. Čekají týmy FBC Hlučín B (13.30) a FBK RAFANI
OSTRAVA (15.50). Hned o týden později (9. 10.) se muži utkají na Čeladné
s SKP Nový Jičín-FBK Frenštát (10 h) a FBC Cobra Hať (12.20).
Dorost: Moravskoslezská liga
Dorostenci měli 12. 8. na Ostrava Cup velmi silné soupeře a série tří zápasů
během dne je totálně vyčerpala. Podlehli FBC Přerov 2:3 (V. Červenka 2), TJ
Slovan Havířov 2:9 (F. Musiol, V. Jakubek) a 1. SC TEMPISH Vítkovice 0:12.
Dorost začíná 25. září ve SH ZŠ Čeladná s FBC TJ Sokol Frenštát p/R (8 h) a
1. FBK Eagles Orlová (10.20).
Starší žáci: Moravskoslezský přebor skupina B
Žáci (ročníky 2007 – 2010) začínají 2. října ve SH ZŠ a MŠ Petrovice s TJ
Slovan Havířov (10.10) a Z.F.K. Petrovice (12.50).
Elévové: Moravskoslezská liga
Elévové (kluci v ročnících 2011 – 2014, děvčata mohou být i z ročníku 2010)
zahájí soutěž 16. října ve SH ZŠ a MŠ Petrovice proti týmům 1. MVIL Ostrava
(10 h), PASKOV SAURIANS (11 h), Z.F.K. Petrovice (12 h) a 1. SC TEMPISH
Vítkovice Draci (13 h).
Pro všechny kategorie pořádáme nábor ☺. Tréninky jsou každou středu v SC
Smilovice (16.45 menší děti ročníků 2014 - 2011, od 18 hodin žáci a dorost).
P. Fikoczek
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